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1. Загальні положення 

1.1. Рада молодих вчених є колегіальним виборним дорадчим органом, 

що утворюється для забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених. 

Рада молодих вчених ЦНТУ (далі за текстом – Рада молодих вчених) є 

консультативно-представницьким органом самоврядування наукової молоді, 

який об’єднує молодих вчених (професорів, докторів наук, старших наукових 

працівників, доцентів, кандидатів наук, наукових працівників, магістрів, які 

працюють в ЦНТУ), докторантів та аспірантів ЦНТУ віком до 35 років 

включно (далі за текстом – молоді вчені) на засадах спільності інтересів 

наукового, професійного, соціального, а також громадського спрямування та 

здійснює свою діяльність на основі чинного законодавства України та Статуту 

ЦНТУ. 

1.2. Рада молодих вчених ЦНТУ ставить собі за мету активізацію 

наукової, професійної, соціальної та громадської діяльності молодих вчених. 

Для досягнення поставленої мети Рада молодих вчених може: 

1.2.1. Проводити консультативну та пояснювальну роботу з молодими 

вченими; 

1.2.2. Сприяти проведенню, організовувати та проводити наукові 

конференції, семінари, конкурси та інші наукові, професійні, соціальні та 

громадської заходи самостійно або з іншими зацікавленими сторонами; 

1.2.3. Одержувати та поширювати серед молодих вчених інформацію 

наукового, професійного, соціального, а також громадського спрямування 

(законодавчі акти України, рішення уряду та Міністерства освіти та науки 

України, рішення місцевих органів влади, накази ректора ЦНТУ, інформацію 

вищої атестаційної комісії України, інформацію про конкурси, стипендії, 

гранти та стажування, інформацію про публікацію результатів наукових 

досліджень в наукових виданнях України та інших країн, інформацію про 

проведення конференцій, семінарів та інших наукових заходів на Україні та за 

її межами, тощо); 

1.2.4. Проводити роботу щодо заохочення до наукової та винахідницької 

діяльності школярів, студентів та іншої обдарованої молоді. 



1.3. Сприяти представленню, захисту і реалізації професійних, 

інтелектуальних, юридичних і соціально-побутових інтересів і прав молодих 

учених і спеціалістів ЦНТУ: 

1.3.1. Виконувати роль представницького органу і захищати права 

молодих учених і спеціалістів у Вченій раді ЦНТУ. Виявляти думку наукової 

молоді щодо різних аспектів професійної діяльності і соціально-побутових 

питань. 

1.3.2. Представляти інтереси молодих учених і спеціалістів в державних 

органах, муніципальних, наукових, громадських об’єднаннях та інших 

організаціях. 

1.3.3. Організовувати соціологічні дослідження серед наукової молоді 

ЦНТУ з метою виявлення проблем молодих учених і спеціалістів і пошуку 

шляхів їх вирішення. 

1.3.4. Проводити пошук форм вирішення житлових і побутових проблем  

молодих учених і спеціалістів ЦНТУ. 

1.4. У своїй діяльності Рада молодих вчених базується на принципах 

рівноправності, самоврядування, гласності та представництва інтересів всіх 

категорій молодих вчених. 

1.5. Робота Ради молодих вчених скерована на: 

1.5.1. Активізацію наукової, професійної, соціальної та громадської 

діяльності молодих вчених; 

1.5.2. Покращення результативності наукової, професійної, соціальної та 

громадської діяльності молодих вчених; 

1.5.3. Посилення консультативної та пояснювальної роботи з молодими 

вченими; 

1.5.3. Підвищення престижу наукової та винахідницької діяльності. 

 

2. Членство в Раді молодих вчених 

2.1. Членами Ради молодих вчених можуть бути представники всіх 

категорій наукової молоді, вказаних в п.1.1 цього Положення. 



2.2. Заохочення до участі в роботі Ради молодих вчених проводиться за 

узгодженням з ректоратом ЦНТУ через наказ Ректора ЦНТУ. 

2.3. Припинення членства в Раді молодих вчених з поважних причин 

(зміна місця роботи, вступ до аспірантури або докторантури іншого 

навчального закладу, творча відпустка, тривале стажування, захист 

дисертаційної роботи, сімейні обставини тощо) здійснюється на основі заяви на 

ім’я Голови Ради молодих вчених, або Заступника. 

2.4. Припинення членства в Раді молодих вчених з неповажних 

(систематичне невиконання обов’язків, тощо) причин здійснюється на основі 

рішення Ради молодих вчених, яке приймається шляхом голосування та є 

дійсним при наявності простої більшості голосів членів Ради молодих вчених. 

 

3. Структура та робота Ради молодих вчених 

3.1. Рада молодих вчених формується за рахунок висування структурними 

підрозділами ЦНТУ (факультетами, аспірантурою та докторантурою, тощо) раз 

на три роки своїх представників та складається не більше ніж з семи осіб, які 

можуть бути членами Ради молодих вчених згідно п. 2.1 цього Положення. 

3.2. Склад Ради молодих вчених затверджується Вченою радою ЦНТУ за 

поданням Проректора з наукової роботи. 

3.3. Члени Ради молодих вчених із свого складу на установчому засіданні 

обирають Голову, Заступника та Секретаря шляхом голосування простою 

більшістю голосів при наявності не менше двох третин членів Ради молодих 

вчених. 

3.4. Засідання Ради молодих вчених проводяться згідно плану роботи та 

при необхідності, але не менше разу у квартал. 

3.5. На першому засіданні Ради молодих вчених в поточному 

навчальному році простою більшістю голосів приймається план роботи на рік. 

3.6. Керівництво Радою молодих вчених згідно з планом роботи 

проводить Голова, а при його відсутності – Заступник. 

3.7. Документацію Ради молодих вчених веде та зберігає Секретар. 



3.8. Кожен член Ради молодих вчених має свій напрямок роботи та 

працює згідно з планом роботи. 

3.9. Члени Ради мають рівні права і несуть рівні обов'язки. 

 

4. Підпорядкованість та звітність Ради молодих вчених 

4.1. Рада молодих вчених підпорядкована Проректору з наукової роботи 

ЦНТУ. 

4.2. Щорічно Голова Ради молодих вчених подає Проректору з наукової 

роботи ЦНТУ план роботи на поточний навчальний рік та двічі на рік звітує 

про його виконання. 

 

5. Матеріально-технічне забезпечення діяльності 

Ради молодих вчених 

5.1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради молодих вчених 

складається з: 

5.1.1. Коштів передбачених кошторисом з наукової діяльності на 

поточний рік; 

5.1.2. Добровільних спонсорських внесків на рахунок ЦНТУ, які можуть 

бути внесеними громадськими організаціями, фондами, підприємствами будь-

яких форм власності, установами, громадянами України та іноземними 

громадянами; 

5.1.3. Надходжень від діяльності, узгодженої з ректоратом ЦНТУ та не 

забороненої чинним законодавством України та Статутом ЦНТУ. 

5.2. Наказом Ректора ЦНТУ за Радою молодих вчених закріплюється 

приміщення або частка приміщення в головному корпусі ЦНТУ та надаються 

технічні засоби та витратні матеріали. 

6. Прикінцеві положення 

6.1. Положення про Раду молодих вчених Центральноукраїнського 

національного технічного університету вступає в силу з моменту його 

затвердження Вченою радою ЦНТУ. 



6.2. Припинення діяльності Ради молодих вчених проводиться згідно з 

наказом Ректора ЦНТУ. 

6.3. З метою подальшого розвитку та вдосконалення цього Положення до 

нього можуть бути внесені зміни та доповнення, які не мають протиріч з 

чинним законодавством України та Статутом ЦНТУ. 

6.4. Пропозиції щодо зміни та доповнення до цього Положення вносяться 

Радою молодих вчених та набувають чинності з моменту затвердження Вченою 

радою ЦНТУ. 
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